ناسک ..ناسک ،ئاڵ ..ئاڵ،
شهپۆلی دڵم ئاوبدە

کهژاڵ ئيبراھيم خدر
١
دەروانيت
به شهو و رۆژ لێم
ِ
ھێندە وردی
له کانی چاوت وردبوومهوە
کاتێ زانيم ناسک ناسک
بهسهر ديدەی تۆدا دەگريم
بووم به منداڵ ژيربوومهوە.
٢
من نازانم فريشته بووی
يا گوڵێکی باخچهی ئاشتی
بووی به پۆلێ ئهستێرەی گهش
بوويته پهڵهی ھهوری سپی و
لهسهر خونچهی گوڵی لێوم
به ئهسپايی دادەنيشتی.
٣
پهنجهکانت لهسهر مانگ و
تريفهی سينهم ھات و چوون
له ناو خۆياندا نهغمهی سپی و
بوونه کلوە شيعر و
قژی رەشيش
به چهند پۆلێ پهرەسێلکه

منيش بووم به ئاواز و
خهرمانه ،بۆ خۆشهويستی.
٤
ئهوەندەی خۆت دايه
بهر ھهورازی شهپۆلی رۆحم
تاوام لێ ھات
له زمانی سێبهری ئاو گهيشتم
بۆيه ھهردەم ئهو شهپۆله ئهناسمهوە
نازناوی تۆی ھهڵگرتووە.
٥
ھهموو رۆژێ جارێک ئهبی به پهپووله و
ئاڵ ئاڵ گهش گهش
لهسهر پهرەی گوڵهکانم دێت و دەچی
له خهوێکدا بووم به ماسی
به زمانی ئاو ئهمنووسيی
دڵۆپهکان بوون به وشه
قهڵهمهکهم به رێواسی بهھار
شهپۆل بهدەفتهری عشقم.
٦
من لهوەتهی تۆم ناسيوە
ھهموو کهسی ھهموو شتی
ژن بێ يا پياو ،دار بێ يا بهرد
پهرداخێ بێ ،يا شهرابی عهشق نۆشين
له الم ئهبنه گوڵی شيعر.
٧
ئهو دولبهرە عاشقه
ئهوەندە شيعری منی خوێندۆتهوە عاشقيهتی
ئهزانن خۆشهويستی منه
له خوێندنگهش
ھهر وەاڵمێک بنووسێتهوە
وشهکانی کۆتری شيعری منه و
پهپوولهی ھهست و خهياڵی ،بااڵی منه.

٨
که تۆ ھاتی چی بهستهڵهکی بهفر بوو توايهوە
ھهرچی جوانی ناو سروشتی تارمايی بوو
خۆی شاردەوە
کاتێ بينيان سهما دەکهيت
سنووری دڵم داگير دەکهيت
بوويته بووکهشووشهی منداڵيی و گهشايتهوە.
٩
تارمايی ژيان سێوێکه دوو لهت
چهندين ساڵه دەبنه خامۆشيی و ،بێدەنگيی
بهاڵم زامێکی زۆر قووڵه
وەکو شيعر خهياڵ دەگرێ
ئهوەندە لێمان نزيکه
ھێند ناسکه
وەکو رەزی ترێی کوێستان
ئهمڕۆمان چاوی لێيهتی.
١٠
کاتێ شيعر دەخوێنمهوە
دەنگم دەبێ به ئاواز و
وشهش به گڕ
ئهو کاتانه تهنھا لهبهردەمی تۆدا
دەخوێنمهوە
شيعر دەبێ به ھهڵۆيهکی بهرزەفڕ.
١١
رووبارێکم نيوەی ئاوەکهم
له خۆشهويستی بهفری قژتهوە بۆ ھاتووە
نيوەی ترم
له کانياوی چاوەکانت بۆيه
بهردەوام دەڕۆم و وشک ناکهم.
١٢
که ترس پهالماری دام
خۆم به گهردەلوولی چاوتهوە
ھهڵواسی و ھێندەی نهبرد
رەشهبا خستميه خوارێ

کهوتمه بهھاری ئهوينتهوە
بووم به چڵێ نێرگز ،بووم به شنهی شهماڵێ.
١٣
سێبهرێکی بهر ھهتاوێکی ناوەختی
تينويهتی دڵم دەشکێنی
رێگهی ئازادی شيعرم لێ ون دەکهی
من دەمهوێ له دوای فڕين
به ئازادی بێته وەاڵم
رەنگی ئاسمانی چاوانت و
شهپۆلی دەريای ھهناسهت
جوانی بداتهوە رۆحم.
١٤
حهزم دەکرد له کونجێکی ئهم ژيانه پياو بوومايه
بهو مهرجهی له قوواڵيی دڵمهوە
ھهر وەک ئێستا
خاوەن ھهست و سۆز بوومايه
حهزم دەکرد ئاوێنهی ھێشتووە ترێی
ژووری خهوبينينی تۆ بام
ھهموو سپێدەيهک بهر له رۆيشتن
چاوم روخساری تۆی ببينيايه.
١٥
حهزم دەکرد چڵێ نێرگزی کهناری
خهونهکانت..
بهر له برووسکهی زەردەخهنه و
بهر له شکانی پارچه شووشهی دڵم
ھهموو بهھارێک به ئيخه و سنگی تۆوە
تێر تێر بۆنت کردبام
حهزم دەکرد بوويتايه تريفهی مانگهشهو
ھهموو شهوێک
بڕژايه شکانی رۆحمهوە
گهرووی وشکهوەبووی تهڕکردايه و
له ئامێزت گرتبام.
١٦
حهزم دەکرد رووباری سهرەڕۆی سيروان و
نهغمهی ئاوازی بولبول و

شنهی شهماڵی ئێواران و
لهگهڵ نمهی ھهناسهی تۆدا برۆيشتمايه
بۆ دوا جاريش حهزم دەکرد دوای مردنم
له باوەشی تۆدا گۆريان بۆ ھهڵبکهندمايه.
١٧
دڵی من
خوڕەی ئاو و پهڕەی گوڵ و
گڤهی باو پهپوولهی تێدايه
دڵی من
ھهندێ جار تينويهتيت ئهشکێنێ
بۆنت پێوەدەکا و ،فێنکت دەکاتهوە
نهفرەت له رابردوو دەکا و
وەکو کۆترێکی ئاشتی
بهسهر لقوپۆپی بااڵتدا دەنيشمهوە.
١٨
به بهر تيشکی زەردەپهردا
ئهچووم بۆ الی عاشقی چاوەڕوانييم
وەختێ گهيشتمه بهردەمی
دەستم برد چوار پێنج گوڵم
له باخچهی لێوم کردەوە و دام له سهری.
١٩
ئهو ساتانهی لهگهڵتا بم
کۆترە باڵ نهخشينهکهی
نێو رۆحی تۆم
چۆنم بووێ ئاوا دەفڕم
که لێم دووربيت
له قهفهزێکدا بهند دەبم و ئۆقرە ناگرم.

